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KGHM świętował z ministrami Prokurator, co bronił sądów 
Na Barbórkę do Lubina przyjechali m.in. minister Adam Kwiat-
kowski z kancelarii prezydenta, minister Michał Dworczyk z kan-
celarii premiera. Pozdrowienia od nadzorującego KGHM ministra 
energii prosto z Warszawy przywiózł lekko spóźniony na akade-
mię minister Adam Lipiński. Między słowami o górniczym trudzie 
i perle w koronie polskiej gospodarki powtarzano zapowiedzi zła-
godzenia podatku miedziowego.    
             >>3

Do 20 grudnia Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 
odroczył posiedzenie w sprawie legnickiego prokuratora Piotra 
Wójtowicza. Wójtowicz podpadł władzy, bo w lipcu 2017 roku 
przyszedł na demonstrację Komitetu Obrony Narodowej w obro-
nie niezależności sądów. Pytany przez dziennikarza, czy się nie 
boi stać pod sądem z KOD-em, Wójtowicz odrzekł, że nie ma nic 
do stracenia.       
         >>2
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Do kwietnia 2016 roku 
Piotr Wójtowicz był szefem 
Prokuratury Okręgowej w Le-
gnicy. Zmiotła go tzw. "dobra 
zmiana". Do opuszczonego 
gabinetu wprowadził się pro-
kurator Zbigniew Harasimiuk 
- zaufany Zbigniewa Ziobry 
ze stowarzyszenia Ad Vocem, 
założonego przez najbliższych 
współpracowników ministra. 
Po odwołaniu, Wójtowicz został 
zesłany do Prokuratury Rejo-
nowej we Wrocławiu, choć ma 
znacznie wyższe kompetencje.

Rok temu, gdy przed sąda-
mi w całym kraju zbierały się 
manifestacje w obronie nieza-
leżności sądów, Piotr Wójtowicz 
w odróżnieniu od wielu kole-
gów i koleżanek nie zawahał się 
opowiedzieć po stronie Konsty-
tucji. 16 lipca Joanna Michalak, 
nieżyjąca dziennikarka portalu 
Regionfan.pl, wypatrzyła go 
pod Sądem Okręgowym w 
Legnicy. Z zapalonym zniczem 
stał w grupie około stu uczest-
ników spontanicznego protestu, 
działaczy i sympatyków Ko-
mitet Obrony Demokracji. W 
relacji znalazło się jego zdjęcie 
i wypowiedź: "Nie mam nic do 
stracenia. A co mi zrobią? Prze-
niosą do Ełku?"

Na konsekwencje Piotr 
Wójtowicz nie czekał długo. 
Zarzucono mu, że uczestnicząc 
w manifestacji sprzeniewierzył 
się obowiązującej prokuratorów 
zasadzie apolityczności. We 
wrześniu rzecznik dyscyplinar-
ny dla poznańskiego okręgu 

regionalnego umorzył postę-
powanie, nie dopatrując się w 
zachowaniu Wójtowicza winy. 
„Prokurator nie może demon-
stracyjnie ujawniać swoich po-
glądów politycznych, ale może 
być uczestnikiem pokojowych 
zgromadzeń, co nie oznacza 
działalności politycznej” - uza-
sadniał swą decyzję. Ewentualne 
wątpliwości rzecznika budziła 
wyłącznie sarkastyczna wypo-
wiedź przytoczona przez Re-

gionfan.pl. Uznał ją jednak za 
spontaniczną, nieprzemyślaną, 
nie motywowaną politycznie.

Na tym sprawa mogła się 
skończyć. Mogła, gdyby nie 
Bogdan Święczkowski - pro-
kurator krajowy, współzałoży-
ciel wspomnianego wyżej sto-
warzyszenia prokuratorów Ad 
Vocem i bliski współpracownik 
ministra sprawiedliwości Zbi-
gniewa Ziobry. Święczkowski 
odwołał się od decyzji rzecznika 

dyscyplinarnego do Sądu Dys-
cyplinarnego przy Prokuratorze 
Generalnym. Argumentuje, że 
manifestacja przed sądem mia-
ła charakter polityczny, bo pro-
testujący sprzeciwiali się woli 
większości sejmowej. Zdaniem 
prokuratora krajowego wypo-
wiedź Wójtowicza stanowiła 
"demonstracyjne ujawnienie 
poglądów politycznych".

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Zwód koalicyjny
Nie tylko Gazeta Wy-

borcza lansuje tezę, że 
Bezpartyjni Samorządow-
cy dali się ograć Prawu i 
Sprawiedliwości. Za dobrą 
monetę wzięli obietnicę 
obniżenia podatku mie-
dziowego i wielkich inwe-
stycji dla Dolnego Śląska, 
tymczasem w przedłożo-
nym przez rząd projekcie 
budżetu na rok 2019 nie 
ma śladu po postulatach z 
umowy koalicyjnej.

Mam kolegę, który 
twierdzi, że dokument za-
tytułowany wzniośle „umo-
wą koalicyjną” można już 
dziś zawiesić na gwoździu 
w toalecie, bo tylko tam 
będzie z tych pięciu kartek 
jakiś pożytek. Teza wydaje 
się śmiała i przynajmniej na 
razie trudna do zweryfiko-
wania. Kolega opiera ją na 
założeniu, że PiS-owi nie 
wolno ufać. Tu pada przy-
kład Andrzeja Leppera, 
który swego czasu też się 
z Jarosławem Kaczyńskim 
układał, a skończył jak 
skończył.

Przykład Leppera jest 
o tyle trafiony, że wówczas 
PiS-owi po raz pierwszy 
wytknięto publicznie ko-
rupcję polityczną. Wszyscy 
na własne oczy mogliśmy 
zobaczyć nagranego ukrad-
kiem wiceprezesa partii 
Adama Lipińskiego, jak 
obiecuje posłance Renacie 
Begier stanowisko podse-
kretarza stanu plus wykup 
weksla w zamian za wystą-
pienie z Samoobrony i po-

parcie rządu. Ten sam me-
chanizm, udoskonalony w 
wyniku wieloletniej prakty-
ki, ma ponoć zostać zasto-
sowany na Dolnym Śląsku.

Mówiąc wprost, PiS 
nie zamierza wywiązać się 
z podjętych zobowiązań. 
Układ z Bezpartyjnymi 
Samorządowcami jest tym-
czasowy, potrzebny tylko 
na kilka miesięcy. Według 
mojego kolegi, do połowy 
roku 2019 politycyPrawa 
i Sprawiedliwości planują 
przeciągnąć na swoją stronę 
tylu sejmikowych radnych, 
by bez konsekwencji zerwać 
koalicję z Bezpartyjnymi 
Samorządowcami i rządzić 
Dolnym Śląskiem samo-
dzielnie. Wtedy rząd nie 
będzie musiał rezygnować 
z milionów wpłacanych do 
budżetu przez KGHM, a w 
roku wyborczym pieniądze 
będą mu bardzo potrzebne.

O nieczystych inten-
cjach PiS-u ma świadczyć 
deklaracja, że zmiany w 
formule naliczania podat-
ku miedziowego zostaną 
wprowadzone dopiero w 
połowie 2019 roku, a nie już 
od 1 stycznia. Nie jestem 
przekonany, czy to dobry 
argument, bo tego rodza-
ju zmiana wymaga analiz, 
przeliczeń, uzgodnień. Jako 
Dolnoślązak chciałbym za 
pół roku przekonać się, że 
mój kolega nie miał racji. 
Chciałbym wierzyć, że po-
lityka nie jest aż taka brud-
na. I że PiS umie grać fair.

Piotr Kanikowski
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Prokurator, co bronił sądów 
Do 20 grudnia Sąd Dyscy-
plinarny przy Prokuratorze 
Generalnym odroczył posie-
dzenie w sprawie legnickie-
go prokuratora Piotra Wój-
towicza. Wójtowicz podpadł 
władzy, bo w lipcu 2017 roku 
przyszedł na demonstrację 
Komitetu Obrony Demokracji 
w obronie niezależności są-
dów. Pytany przez dziennika-
rza, czy się nie boi stać pod 
sądem z KOD-em, Wójtowicz 
odrzekł, że nie ma nic do 
stracenia.

Legnica schowa śmieci?
Kontenery na śmieci, zwłasz-
cza przepełnione, to mało es-
tetyczny element miejskiego 
krajobrazu. Radny Maciej Ku-
paj proponuje, aby Legnickie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej zajęło się budo-
wą podziemnych śmietników 
i administrowaniem nimi. Jak 
twierdzi, wspólnoty mieszka-
niowe - zwłaszcza w centrum 
miasta - czekają na tę inicja-
tywę.

W 2015 roku Legnicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa wy-
budowała przy ul. Kosmicznej 
pierwszy podziemny śmietnik w 
Legnicy. Rozwiązanie nie jest ta-
nie, ale - zdaniem Kupaja - warte 
rozpowszechnienia. "Śmietniki 
zwykle negatywnie wpływają na 
estetykę przestrzeni, często są 
przepełnione,wokół nich panuje 
brzydki zapach i są siedliskiem 
szczurów. Dużo bałaganu wokół 
nich robią także osoby zbierające 
puszki i inne odpady. Niejedno-

krotnie bałagan przy nich pa-
nujący był tematem dyskusji na 
lokalnych portalach i w mediach 
społecznościowych. takie sytuacje 
wpływają negatywnie na wizeru-
nek miasta, niezależnie od tego, 
do kogo śmietnik należy" - argu-
mentuje radny.

Koszty budowy śmietników 
podziemnych są dla wielu roz-
drobnionych, niewielkich wspól-
not nie do udźwignięcia. Maciej 
Kupaj proponuje, aby Legnickie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej wzięło to zadanie na 
siebie. Mogłoby porozumieć się z 
kilkoma wspólnotami, wybudo-
wać dla nich podziemny śmiet-
nik i podpisać długoterminową 
umowę na jego obsługę, co gwa-
rantowałoby spółce zwrot kosz-
tów inwestycji. Radny uważa, że 
taka usługa powinna się znaleźć 
w ofercie LPGK, tym bardziej, 
że przedsiębiorstwo dysponuje 
sprzętem do odbioru śmieci z 
podziemnych pojemników.

Piotr Kanikowski
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Na Barbórkę do Lubina przy-
jechali m.in. minister Adam 
Kwiatkowski z kancelarii 
prezydenta, minister Michał 
Dworczyk z kancelarii pre-
miera. Pozdrowienia od nad-
zorującego KGHM ministra 
energii prosto z Warszawy 
przywiózł lekko spóźniony 
na akademię minister Adam 
Lipiński. Między słowami o 
górniczym trudzie i perle w 
koronie polskiej gospodarki 
powtarzano zapowiedzi zła-
godzenia podatku miedzio-
wego.

KGHM świętował z ministrami

Świętując, górnicy Pol-
skiej Miedzi nie zapominają 
o kolegach, którzy zginęli na 
szychcie. Obecny na barbór-
kowej akademii w Centrum 
Kultury Muza biskup legnic-
ki Zbigniew Kiernikowski 
został poproszony o odmó-
wienie modlitwy w ich inten-
cji. Minutą ciszy uczczono 
pamięć górnika, który trzy 
dni temu uległ śmiertelnemu 
wypadkowi z kopalni Rudna.

Około 70 pracowników 
Polskiej Miedzi otrzyma-
ło odznaczenia państwowe, 
honorowe szpady górnicze i 
jubileuszowe, górnicze kor-
dziki. Wręczono też nagrody 
dla dwóch oddziałów wydo-
bywczych, które specjaliści z 
Wyższego Urzędu Górnicze-
go zaliczyli do najbezpiecz-
niejszych w Polsce.

Ten rok jest szczególny 
dla Zakładów Górniczych 
Lubin, które obchodzą 50-le-
cie działalności. Swoje jubi-
leusze mają w nim również 
Huta Miedzi Legnica (65 lat) 
i Oddział Zakładu Wzboga-
cania Rud w Polkowicach (20 
lat).

Z wystąpienia prezesa 
KGHM Marcina Chludziń-
skiego tchnęło dumą i opty-
mizmem.

- Dzięki wysiłkowi zało-
gi rok 2018 możemy zakoń-
czyć z poczuciem satysfakcji 
- mówił. - Przychody grupy 

kapitałowej w III kwartale 
wzrosły o 12 procent w sto-
sunku do poprzedniego roku. 
W Polsce zwiększyliśmy wo-
lumen sprzedaży miedzi. Za-
równo wyniki produkcyjne, 
jak i sprzedażowe, są zgodne 
z przyjętymi założeniami bu-
dżetowymi. Z optymizmem 
patrzę w przyszłość Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź. To doskonały czas, 
by wykorzystać szanse, jakie 
niesie ze sobą Strategia na 
Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju pana premiera Ma-
teusza Morawieckiego.

Prezes Chludziński mó-
wił, że praca w KGHM jest 
dla niego wyzwaniem i dumą. 
Przedstawiał Polską Miedź 
jako firmę innowacyjną, a 
jednocześnie opartą na sza-
cunku do historii, tradycji, 
dorobku poprzednich poko-
leń. Współtworzoną przez 
ludzi Zagłębia Miedziowe-
go, którzy swoje serca oddali 
górnictwu.

- Wszyscy jesteśmy ogni-
wami jednego łańcucha. Każ-
dy służy wszystkim i większej 
całości. Każda jednostka, każ-
dy oddział ma swoje miejsce 
w strategii naszego rozwoju 
- podkreślał prezes KGHM.

Minister Adam Kwiat-
kowski odczytał list prezy-
denta Andrzeja Dudy skie-
rowany do organizatorów i 
uczestników lubińskich uro-
czystości. "Przemysł wydo-
bywczy i energetyka oparte 
na rodzimych kopalinach są 
(...) i w dającej się perspekty-
wie pozostaną fundamentem 
bezpieczeństwa surowcowe-
go i energetycznego Polski. 
KGHM Polska Miedź zaj-
muje tu miejsce szczegól-
ne. To nie tylko znakomicie 
funkcjonujące kopalnie, w 
których wydobywa się cenne 
rudy miedzi z jednego z naj-
większych złóż na świecie, ale 
także nowoczesne technolo-
gie”.

Minister Michał Dwor-

czyk pojawił się w Lubinie 
z listem premiera Mateusza 
Morawieckiego. " Zaled-
wie półtora miesiąca temu 
w obecności prezesa Mar-
cina Chludzińskiego ogło-
siłem nowy model oblicza-
nia podatku od wydobycia 
niektórych kopalin. Są to 
rozwiązania korzystne dla 
mieszkańców i wszystkich 
środowisk, które działają na 
terenie Zagłębia Miedzio-
wego. Dzięki zmianom, część 
środków - realnie dziesiątki 
milionów złotych - będą mo-
gły być wykorzystane z myślą 
o rozwoju tego regionu, w 
którym wyrosła nasza mie-
dziowa potęga".

O podatku miedziowym 
wspominali ze sceny marsza-
łek Dolnego Śląska Cezary 
Przybylski i prezydent Lubi-
na Robert Raczyński - przed-
stawiciele Bezpartyjnych 
Samorządowców, którzy nie 
dawno wchodząc z PiS-em w 
koalicję wymusili na rządzie 
deklarację, że za pół roku 
podatek miedziowy zostanie 
obniżony o 15 procent.

-Wielu z tych, którzy za-
chęcali mnie, bym nie pro-
wadził rozmowy z PiS-em, 
wskazywało, że nie ma tutaj 
bezrobocia, ludzie dobrze za-
rabiają, firma jest duża, firma 
jest mocarzem - mówił Ro-
bert Raczyński. - Dziękował 
przedstawicielom rządu, któ-
rzy pojęli temat. -Zaczęliśmy 
tak naprawdę rozmawiać o 
przyszłości. Bo  Oczywiście, 
że firma jest mocarzem. Jest 
ciężarowcem. Może dużo 
udźwignąć. I dużo dźwignie. 
Ale przecież kto uprawiał 
sport, ten wie o ciężarowcach 
przynajmniej tyle, że każdy z 
nich, największy mistrz, ma 
górną granicę. Może udźwi-
gnąć 100, 200, nawet 300 
kilogramów, ale gdy mu się 
dopisze 301, to się po prostu 
złamie. Nie udźwignie. Być 
może dla niektórych obni-
żenie podatku miedziowe-

go o te 15 procent niewiele 
znaczy, ale dla was, dla tego 
mocarza, to jest prawdzi-
wy oddech. Mam nadzieję, 
że prezes Chludziński i cały 
zarząd wykorzystają te pie-
niądze tutaj, i mam nadzieję, 
panie prezesie, że nie wrócą 
do Warszawy. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Zgodnie z projektem Rab-
czenki i Kupaja za bilety MPK 
nie musieliby płacić uczniowie 
legnickich szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, liceów 
ogólnokształcących, 5-letnich 
techników, branżowych szkół 
I i II stopnia, 3-letnich szkół 
specjalnych przysposabiających 
do pracy, ogólnokształcących 
liceów artystycznych oraz spe-
cjalnych placówek szkolno-wy-
chowawczych, jeśli nie ukoń-
czyli 21 roku życia. Podobne 
uprawnienia otrzymałyby 
dzieci do lat 7 oraz nauczyciele 
i opiekunowie zbiorowych wy-

jazdów wychowanków legnic-
kich szkół i przedszkoli.

Los uchwały zależy od rad-
nych. W szczególności od rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości. 
Gdy głosowano podobny pro-
jekt pięć miesięcy temu, w po-
przedniej kadencji, radni PiS-u 
wstrzymali się od głosu, co wy-
starczyło, aby niechętny takim 
populistycznym pomysłom 
prezydent postawił na swoim. 
Jeśli powtórzą tamten manewr, 
głosy Platformy Obywatelskiej 
nie wystarczą, aby uczniowie 
mogli korzystać za darmo ko-

rzystać z kursów Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Radny Arkadiusz Bara-
nowski, były kandydat PiS na 
prezydenta Legnicy, na razie 
nie mówi "nie" pomysłowi 
PO. W komentarzu dla Radia 
Wrocław podkreśla, że sprawę 
trzeba przeanalizować od stro-
ny finansowej. - Jeżeli będzie 
przygotowany projekt i ten 
projekt będzie rzeczywiście po-
kazywał wskaźniki „in plus”, to 
jest szansa, żeby to zaistniało - 
uważa Baranowski.

Autorzy projektu nie tracą 

wiary, że przeciągną na swoją 
stronę także ludzi prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego.

- Będziemy zachęcać rad-
nych wszystkich klubów do 
poparcia projektu uchwały - 
zapowiada Jarosław Rabczen-
ko. - Jesteśmy otwarci na dialog 
i dyskusję. Chcielibyśmy, aby 
hasło "Legnica nas łączy" wy-
pełniło się konkretną treścią, a 
nie było tylko przedwyborczym 
sloganem.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym w 
ratuszu i działającym na pod-
stawie oficjalnego zezwolenia. 
Oferuje miejsce dla samot-
nych seniorów i innych osób 
wymagających stałej opieki 
(chorych somatycznie, w tym 
chorych z Alzheimerem, itd.) 
za stawki niekiedy o kilkaset 
złotych niższe niż w publicz-
nych domach pomocy spo-
łecznej w naszym regionie. 
W Domu Maria czekają na 
nich dwuosobowe, wygodnie 
urządzone pokoje, z osobnymi 
łazienkami. Są wyposażone 
m.in. w specjalistyczne łóżka 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb rezydentów. 
Na część wspólną składają się 
jadalnia, świetlica oraz prze-
stronna sala rehabilitacyjna, 

wykorzystywana podczas in-
dywidualnych i grupowych 
zajęć pod nadzorem specjali-
stów z CostaMed. 

Całodobową opiekę za-
pełnia kadra złożona z wy-
kwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwie-
dza placówkę, bada pensjo-
nariuszy, wypisuje recepty i 
udziela zaleceń co do diety, 
rehabilitacji lub trybu życia. 
Również regularnie na ul. 
Gliwicką zagląda psycholog. 
Do aktywnego życia mają ich 
zachęcać także comiesięczne 
imprezy integracyjne z udzia-
łem gości z zewnątrz, m.in. 
wnoszących sporo radości w 
życie Domu Maria dzieci z 

Zespołu Placówek Specjal-
nych w Legnicy i bliskich 
sąsiadów z Przedszkola Nie-
publicznego Hobbit. 

Atutem DPS Maria jest 
też położenie w zacisznej i 
spokojnej okolicy, zarazem 
blisko centrum Legnicy. Z 
Gliwickiej łatwo dojechać do 
szpitala wojewódzkiego. W 
pobliżu są liczne ośrodki re-
habilitacyjne i przychodnie, 
gdzie w razie potrzeby można 
zwrócić się o doraźną pomoc. 
Dzięki wygodnej lokalizacji, 
seniorzy są łatwo dostępni dla 
swoich bliskich. To gwaran-
tuje rezydentom Marii lepszą 
opiekę i więcej kontaktu z 
otoczeniem, tak ważnego dla 
zapobiegania procesom sta-
rzenia.

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptoma-
mi schorzeń wieku starcze-
go, niekiedy z demencją, 
mają w legnickim Domu 
Maria stałą opiekę, gru-
pową i indywidualną reha-
bilitację i inne zajęcia, by 
mogli maksymalnie długo 
zachować dobrą formę i cie-
szyć się życiem.
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Szansa na bezpłatne autobusy
Zgodnie z obietnicą z kampa-
nii wyborczej, Jarosław Rab-
czenko i Maciej Kupaj złożyli 
w ratuszu projekt uchwały 
wprowadzającej nieodpłatną 
komunikacje autobusową dla 
dzieci i młodzieży. Sądząc po 
wyniku głosowań na inaugu-
racyjnej sesji rady miejskiej 
tym razem prezydent Tadeusz 
Krzakowski nie dysponuje 
wystarczającą większością, 
by go zablokować. Platforma 
Obywatelska wykorzystuje 
realną szansę na darmowe 
przejazdy MPK w Legnicy.
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Leszek Kadasz gospodaruje 
na 170 hektarach w Gierałtowcu. 
Był najpierw gminnym, potem 
powiatowym radnym w Złotoryi. 
Podczas ostatnich wyborów bez 
powodzenia ubiegał się o fotel 
wójta swojej gminy.

Dziesięć lat temu wojował 
z obszarnikami o ziemię po zli-
kwidowanych Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych. W 
imieniu własnym i innych rol-
ników przeciwstawiał się Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, 
niechętnie odbierającej hektary 
wielkim dzierżawcom. Przeko-
nywał, że indywidualni nie będą 
w stanie utrzymać się na roli, jeśli 
nie powiększą uprawianego are-
ału. Udzielał się w samorządzie 
rolniczym i w Związku Zawodo-
wy Rolników Rzeczypospolitej 
Solidarni.

Od kilku miesięcy jeździ 
po całej Polsce. Na zaproszenie 
mniejszych i większych grup 
opowiada o PGR.

PGR - Partia Gospodarstw 
Rodzinnych - to jego autor-
ski pomysł. Nazwa świadomie 
nawiązuje do skrótu, który za 
komuny oznaczał Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, bo Lesz-
kowi Kardaszowi - dziecku 
pracowników PGR-u - pegeery 
kojarzą się raczej dobrze; z bez-
pieczeństwem socjalnym, postę-
pem technologicznym, kulturą 
agrarną, dobrą pracą. Teraz te 
same trzy litery mają oznaczać 
polityczne ugrupowanie, które 
zatroszczy się o rodzinne go-
spodarstwa rolne na wsi i o go-
spodarstwa rodzinne w mieście. 
O producentów żywności i o jej 
konsumentów. Kardasz zrywa z 
antagonizowaniem mieszkań-
ców miasta i wsi - przekonuje, że 

ich interesy można pogodzić.
Chcąc zapewnić mieszkań-

com miast tańszą żywność, PGR 
zamierza zadbać o tanie pali-
wo do ciągników i kombajnów 
dla polskich chłopów. Obiecuje 
zwrot 100 procent akcyzy. - Gdy 
PGR wygra wybory, paliwo bę-
dzie kosztować maksimum 4,44 
zł - obiecuje Kardasz.

Jego zdaniem na scenie po-
litycznej, zdominowanej dziś 
przez POPiS, jest miejsce dla 
partii, która w centrum postawi 
polskie rodziny. Leszek Kardasz 
nazywa swoich zwolenników 
armią. Sam siebie tytułuje gene-
rałem. - Razem wygramy Polskę 
dla naszych dzieci i wnuków – 
mówi.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ 

LESZEK KARDASZ
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Salomonowy wyrok Rolnik zakłada PGR dla Polski
Edward Mikołajczyk z Marci-
nowic kwestionuje rozgrani-
czenie nieruchomości, któ-
rego dokonał Sąd Rejonowy 
w Jaworze. Obawia się, że 
zamiast zakończyć międzysą-
siedzkie spory, sądowe po-
stanowienie będzie genero-
wać kolejne konflikty.

Leszek Kardasz, rolnik z Gie-
rałtowca, objeżdża Polskę 
namawiając ludzi, by wstę-
powali do jego PGR-u: Partii 
Gospodarstw Rodzinnych. 
- Chcę zjednoczyć miasto i 
wieś przeciwko mafii paliwo-
wej i żywnościowej drożyźnie 
- streszcza program nowego 
ugrupowania. Po Nowym 
Roku odbędzie się kongres 
założycielski. Potem PGR 
zamierza rozbudować swe 
struktury i w 2023 roku prze-
jąć władzę w Polsce.

Mikołajczyk próbował upo-
rządkować kwestię własności 
gruntu przy jego domu w Marci-
nowicach. Zgodnie ze szkicem z 

pomiaru stanu posiadania z 1947 
roku oraz pierworysem z 1967 
roku w posiadaniu jego rodziny 
było ok. 20 arów podwórka. Pan 
Edward twierdzi, że za cichą 
zgodą jego rodziców, co najmniej 
od lat siedemdziesiątych sąsiedzi 
użytkowali fragment ich nieru-
chomości. Powstał nawet płot, 
traktowany jako nieformalna 
granica. Aż z czasem nie sposób 
było stwierdzić, co naprawdę do 
kogo należy. Rozeznanie dodat-
kowo komplikowały stare błędy 

na geodezyjnych mapach co do 
przebiegu melioracyjnego rowu 
przecinającego sporny grunt.

Rozbieżności próbowano 
pierwotnie rozstrzygnąć w po-
stępowaniu rozgraniczeniowym 
przeprowadzonym przez wójta 
gminy Mściwojów, ale do ugody 
między sąsiadami nie doszło. Z 
tego powodu Edward Mikołaj-
czyk zwrócił się do sądu, aby to 
on w oparciu o swój autorytet 
wyznaczył granice jego posesji. 
W lipcu Sąd Rejonowy w Jawo-
rze wydał postanowienie. Zgod-
nie z nim odgrodzona płotem 
południowa część działki, lata-
mi użytkowana przez jednego 
z sąsiadów, wróciła do Edwarda 
Mikołajczyka. Drugi z sąsiadów 
zachował jednak niewielki klin 
jego ziemi, bo - zdaniem sądu - 
nastąpiło zasiedzenie.

Ten klin nie jest Edwardowi 
Mikołajczykowi do niczego po-
trzebny. Mężczyzna jest gotów 
zrzec się go z własnej woli, jeśli 
to zażegna spór. Ale jednocze-
śnie nie godzi się na argument 
z zasiedzeniem, bo - jego zda-
niem - takie postanowienie sądu   
pozwala także pierwszemu z 
sąsiadów podważać jego prawo 
własności. Mikołajczyk złożył 
apelację od postanowienia Sądu 
Rejonowego w Jaworze i z na-
dzieją czeka na rozstrzygnięcie.

Piotr Kanikowski
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Jak informuje Generalna 
Dyrekcja Dróg krajowych i 
Autostrad we Wrocławiu in-
westycja przekroczyła półme-
tek. Grodzenie zakończy się 
w lipcu 2019 roku. Wartość 
zadania to ok. 22 mln zł.

Firmy Zaberd i Rotomat, 
które realizują inwestycję na 

zlecenie GDDKiA zabetono-
wały już w ziemi kilkadziesiąt 
tysięcy słupków. Gotowe jest 
łącznie ponad 100 kilometrów 
ogrodzenia po obu stronach 
drogi. Siatka ma od 2,2 m. 
wysokości na terenach otwar-
tych do 2,4 m. wysokości przy 
lasach.

Prace trzeba prowadzić 
równocześnie po obu stronach 
autostrady, żeby uniknąć sy-
tuacji, kiedy zwierzę wtargnie 
na jezdnię od nieogrodzonej 
strony autostrady i utknie w 
pułapce przez siatkę po prze-

ciwległej stronie. Maksymalne 
wyprzedzenie budowy siatki 
po jednej stronie autostrady w 
stosunku do strony przeciwle-

głej może wynosić maksymal-
nie 1 km

Piotr Kanikowski
FOT. GDDKiA
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GDDKiA grodzi autostradęLegnicki grunt na medal
Trwa budowa ogrodzenia na 
stukilometrowym odcinku 
autostrady A4 od Wrocławia 
do Krzyżowej. Siatka ma za-
pobiegać zderzeniom z udzia-
łem zwierząt. 

Teren inwestycyjny na by-
łym legnickim lotnisku w 
okolicach ulic Hangarowej, 
Śmigłowcowej i Piskozuba 
został uznany za najlepszy na 
Dolnym Śląsku w VIII Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
„Grunt na Medal” 2018. Wy-
różnienie odebrał w Warsza-
wie prezydent Tadeusz Krza-
kowski.

Do konkursu „Grunt na 
medal” 2018 organizowanym 
przez Polską Agencję Inwe-
stycji i Handlu we współpracy 
z Urzędami Marszałkowskimi 
oraz Regionalnymi Centrami 
Obsługi Inwestora, przystąpi-
ło 81 gmin z całego kraju, któ-
re zaprezentowały 103 oferty 
terenów inwestycyjnych. Do 
II etapu zakwalifikowało się 
65. Spośród nich wybrano 16 
zwycięzców – po jednym w 
każdym województwie.

Najlepsze tereny będą re-
komendowane przez PAiH 
S.A. inwestorom zagranicz-
nym, planującym rozpoczęcie 
lub rozszerzenie działalności 
gospodarczej w Polsce. Zwy-
cięzcy konkursu będą też 
mogli używać logo „Grunt na 
Medal” 2018 na wszystkich 
materiałach promocyjnych.

Wyróżniona Działka o 
powierzchni 2,27 ha objęta 
jest miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, 
który dopuszcza tam m.in. bu-
dowę składów, baz, działalność 
handlową, administracyjną i 
nieuciążliwy przemysł. W jej 
najbliższym sąsiedztwie inna 
działka jest już zagospodaro-
wana na cele przemysłowe.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W 
LEGNICY
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Studnie różnią się kon-
strukcją. Dość prowizorycz-
ną cembrowinę najstarszej 
stanowią ręcznie łupane de-
ski, które po prostu wciśnię-
to do wykopanego wcześniej 
dołu. Ta dwunastowieczna 
jest wykonana znacznie sta-
ranniej, zabezpieczona bel-
kami ułożonymi w wieńce.

Osada, dla której wydrą-
żono studnie, nie przetrwa-
ła. Jej mieszkańcy opuścili 
ją przed wiekami, a zbudo-
wane przez nich ujęcia wody 
przestały być potrzebne, 
zamuliły się i zniknęły pod 
wierzchnią warstwą ziemi 
W datowaniu pomagają gli-

niane naczynia, które przez 
przypadek, przy czerpa-
niu wody, wpadły do środ-
ka. Przetrwały do naszych 
czasów. Na ich podstawie 
badacze mogą cokolwiek 
powiedzieć o wieku studni, 
ale Łesiuk myśli też o zba-
daniu drewna z cembrowin. 
Współczesna nauka potrafi 
na podstawie przyrostu sło-
jów określić nie tylko w któ-
rym roku, ale wręcz w jakim 

miesiącu, użyte przy budo-
wie drzewo zostało ścięte.

- To ciekawe obiekty - 
mówi o studniach Mariusz 
Łesiuk. - Jedna jest związa-
na z państwem Piastów z XI 
i XII wieku, druga - wcze-
śniejsza, może IX-wieczna, 
poprzedza ten okres.

Piotr Kanikowski
FOT. MARIUSZ  

ŁESIUK

Funkcjonariusze Wydzia-
łu Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji w Lubinie, 
realizując działania w porozu-
mieniu i we współpracy z poli-
cją niemiecką, w ramach dzia-
łań operacyjnych, zlikwidowali 
dziuplę samochodową.

Rozpracowując przestęp-
czy proceder, lubińscy poli-
cjanci zlokalizowali dziuplę na 
terenie gminy Rudna. Jak wy-
nika z ustaleń funkcjonariuszy 
i zgromadzonego materiału, to 
właśnie tam trafiały luksusowe 
samochody kradzione m.in. na 
terenie Austrii, Czech i Nie-
miec. W przygotowanych do 
tego pomieszczeniach były de-

montowane, a ich części sprze-
dawane.

Na podstawie zebranego 
materiału, lubińscy policjanci 
weszli na teren posesji, gdzie 
ujawnili 1 motocykl i 3 luk-
susowe auta marki BMW, 
Mercedes i Audi. Jak ustalili 
funkcjonariusze, dwa ostatnie 
zostały skradzione w miesiącu 
listopadzie tego roku. Lubiń-
scy policjanci zabezpieczyli 
ponadto części, podzespoły, 
akcesoria i inne elementy sa-
mochodowe pochodzące z 
niezidentyfikowanych jeszcze 
pojazdów. Łączna wartość od-
zyskanego mienia szacowana 
jest na ponad milion złotych.

Policjanci zatrzymali w 
tej sprawie właściciela posesji, 
tj. 30 - letniego mieszkań-
ca powiatu lubińskiego. Był 
kompletnie zaskoczony wizytą 

mundurowych.
Zatrzymany mężczyzna 

został przewieziony do Lubi-
na, gdzie trafił do policyjnej 
celi. Doprowadzony później 
do prokuratury usłyszał za-
rzuty. Będzie odpowiadał za 
kradzież z włamaniem do po-
jazdów. Decyzją sądu, który 
zapoznał się ze zgromadzo-
nym przez policjantów ma-
teriałem, zatrzymany został 
tymczasowo aresztowany na 3 
miesiące. Za czyny o które jest 
aktualnie podejrzany, grozi mu 
kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Obecnie policjanci w dal-
szym ciągu wyjaśniają wszyst-
kie okoliczności tego przestęp-
czego procederu.

Źródło: Policja Lubin
FOT. POLICJA LUBIN

Studnia trafi do muzeum? Dziupla klasy premium
Prowadząc badania pod Le-
gnicą archeolog Mariusz 
Łesiuk z Fundacji Archeolo-
gicznej Archeo natrafił w 
szczerym polu na studnie, 
jedną z IX, drugą z XII wie-
ku, oraz jakby tego było mało 
niewielką studzienkę wydrą-
żoną w drewnianej kłodzie. 
- Może uda nam się część 
ocembrowania jednej z nich 
przenieść do Muzeum Miedzi 
- zapowiada. Byłby to pierw-
szy taki eksponat w zbiorach 
legnickiej placówki.

Policjanci z Lubina zlikwi-
dowali dziuplę samochodo-
wą, gdzie trafiały luksusowe 
samochody kradzione za 
granicą. W wyniku działań 
zabezpieczono 1 motocykl i 
3 samochody marki Merce-
des, Audi i BMW. Ponadto, 
ujawniono części, podzespo-
ły i akcesoria samochodowe 
pochodzące z różnych pojaz-
dów. Łączną wartość odzy-
skanego mienia szacuje się 
na ponad milion złotych. Jed-
na osoba została zatrzymana 
i tymczasowo aresztowana.
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Teatroteka to projekt Wy-
twórni Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych o charakterze arty-
stycznym i edukacyjnym współ-
finansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Ideą przedsięwzięcia jest 
wykorzystanie potencjału tech-
nologii filmowej do ekranizacji 
najbardziej wartościowych osią-
gnięć młodej polskiej dramaturgii 
teatralnej. To również przestrzeń 
dla reżyserów młodego i śred-
niego pokolenia, którzy pomimo 
znaczącego niekiedy dorobku 
teatralnego i wykształcenia w 
tym kierunku, nie mieli dotąd 
możliwości stworzenia własnego 
i oryginalnego dzieła audiowizu-
alnego. 

Bilety na spektakle Teatrote-
ki: 15 zł za dwa spektakle, 10 zł za 
jeden spektakl.

8 grudnia, godz.17.00
Małgorzata Sikorska-Misz-

czuk, „Walizka”, reż. Wawrzyniec 
Kostrzewski (2013)

Fransua Żako poszukuje 
prawdy. Prowadzony przez Nar-
ratora i Automatyczną Sekretar-
kę, pokonuje drogę z domu do 
Muzeum Zagłady, aby tam, na 
jednej z walizek z Auschwitz, 
rozpoznać nazwisko swojego 
ojca. Nie jest to jednak zwykły 
spacer, ale droga ku odzyskaniu 
pamięci i tożsamości. Prawda, 
której brakowało mu przez całe 

życie, nagle uderzy w niego z nie-
bywałą siłą. Ten gwałtowny zwrot 
sprawi, że powrócą wspomnienia, 
sytuacje, pytania, które przez lata 
nie mogły doczekać się odpowie-
dzi...

8 grudnia, godz. 18.30
Robert Urbański, „Porwać się 

na życie”, reż. Michał Szcześniak 
(2017), 

Liryczna komedia utrzy-
mana w konwencji „czeskiego” 
humoru. Absurdalna historia 
wielkiej miłości. Pięćdziesięcio-
letni bohater, życiowy nieudacz-
nik i pechowiec, postanawia raz 
w życiu zdobyć się na odwagę i 
dokonać heroicznego czynu. Po-
rywa koleżankę z pracy (w której 
zakochany jest od dzieciństwa), 
aby uwolnić ją od prymitywne-
go męża i rozpocząć z nią nowe 
życie... Sztuka zwyciężyła w kon-
kursie Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS i WFDiF na utwór dra-
matyczny dla Teatroteki.

UWAGA: bezpośrednio po 
projekcji spotkanie z reżyserem 
Michałem Szcześniakiem i auto-
rem sztuki Robertem Urbańskim.

9 grudnia, godz. 17.00
Anna Wakulik, „Krzywy do-

mek”, reż. Anna Wieczur-Bluszcz 
(2016), 

Głównym tematem sztuki 
jest macierzyństwo rozpatrywa-
ne w różnych aspektach: chciane, 
niechciane, toksyczne, niemożli-
we. Dwie siostry spotykają się w 
domu rodzinnym po wielu latach 
rozłąki w związku ze śmiercią ich 
matki... Spektakl jest wyjątkowy 
od strony formalnej: zrealizowa-
ny został w jednym, ponad sie-
demdziesięciominutowym ujęciu.

9 grudnia, godz. 18.30
Magda Drab, „Dzielni 

chłopcy”, reż. Szymon Waćkowski 
(2017)

Sztuka o środowisku pol-
skich kibiców piłki nożnej na-
pisana przez młodą legnicką 
aktorkę w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Powstał ciekawy, 

nie pozbawiony ironii, ale pisany 
z życzliwością, portret zbiorowy 
środowiska, niejednoznaczny i 
daleki od obiegowych ocen i ste-
reotypów. We wrześniu 2018 r. 
dramat zrealizowany został w Te-
atrze Modrzejewskiej w Legnicy 

i wszedł do repertuaru tej sceny.

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Gazeta Teatralna

FOT. TEATR MOD-
RZEJEWSKIEJ W LEGNICY, 
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż  
lokalu mieszkalnego  nr 3 położonego  w Legnicy przy  

 ul. Złotoryjskiej 92 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż  
lokalu mieszkalnego  nr 2 położonego  w Legnicy przy  

 ul. Łokietka 7

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 12 położonego  w Legnicy przy ul. Traugutta 14

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 7 położonego  w Legnicy przy                 ul. Wrocławskiej 9

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 14.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 7 położonego  w Legnicy przy ul. Mickiewicza 4

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 4 położonego  w Legnicy przy ul.  

Roosevelta 10. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta 

Mazur- tel. 7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta 

Mazur- tel. 7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta 

Mazur- tel. 7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  - 
Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi  - Barbara Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta 

Mazur- tel. 7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Rokowania  odbędą  się 10.01.2019 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Rokowania  odbędą  się 10.01.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 10.01.2019 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 10.01.2019 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 14.01.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
 Przetarg odbędzie się 14.01.2019 r. o godz.30.30  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318
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Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie 
nieruchomości w 

operacie ewidencji 
gruntów położenie 

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Złotoryjska 92
 KW Nr LE1L/00073298/3
 Budynek mieszkalny, 
4-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony

Legnica ul.  Łokietka 7
 KW Nr LE1L/00090838/6
 Budynek mieszkalny, 
3-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Traugutta 14
 KW Nr LE1L/00039451/4
 Budynek mieszkalny, 
6-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Wrocławska 9
 KW Nr LE1L/00039978/4
 Budynek mieszkalny, 
4-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Mickiewicza 4
 KW Nr LE1L/00037776/4
 Budynek mieszkalny, 
4-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica  ul. Roosevelta 10 
KW LE1L/000712489/3
Budynek mieszkalny, 
4- kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 753/ 4 o 
pow. 424 m2, obręb 
Tarninów
Lokal mieszkalny nr 3 
na II piętrze 

Dz. nr 353 o pow. 720 m2, 
obręb Piątnica
Lokal mieszkalny nr 2 na 
I piętrze 

Dz. nr 236 o pow. 153 m2, 
obręb Bartniki
Lokal mieszkalny nr 12 na 
V piętrze 

Dz. nr 331 o pow. 227  m2, 
obręb Stare Miasto
Lokal mieszkalny nr 7 na 
III piętrze 

Dz. nr 397 o pow. 390 m2, 
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 7 na 
III piętrze 

Działka nr 87 o pow. 200 
m², Obręb Ochota, lokal 
mieszkalny nr 4 na podda-
szu , pow. 40, 70 m2
i 5,80  m2

Cztery pokoje, dwie kuch-
nie, przedpokój, łazienka 
z wc, wc, pomieszczenie 
gospodarcze, piwnice nr 
02, nr 05, komórka na pod-
daszu nr 5/7 185,50 i 2,50 
m2 +30,80 m2 +30,80 m2

Dwa pokoje, kuchnia, 
dwie łazienki z wc
47,31 m2

Pokój przedpokój,
kuchnia, korytarz, 
łazienka z wc, 
34,10 m2

dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, wc, (na 
półpiętrze), 
72,30 m2

Pokój,
kuchnia, piwnica nr 
12, (przedpokój część 
wspólna, wc część 
wspólna), 
34,10 m2

1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, wc na 
klatce schodowej, 
piwnica nr 05

350.000,00 
zł

/43. 400,00 
zł/

70.000,00 zł

70.000,00 zł
/24. 000,00 

zł/
14.000,00 zł

80.000,00 zł
/2. 900,00 

zł/
8.000,00 zł

120.000,00 
zł

/11. 500,00 
zł/

12.000,00 zł

60.000,00 zł
/8. 800,00 

zł/
6.000,00 zł

70.000,00 zł
(10.800,00 

zł)
7.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Działkowej 10 (obręb Fabryczna):
Działka nr 1357, o powierzchni 647 m2. KW  LE1L/00095608/0. Cena wywoławcza 

155.000,00 zł+ pod. VAT .Wadium 15.000,00 zł. Przetarg odbędzie się  14.01.2019 r. o godz. 
11.00 w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8, sala 318 Szczegółowych informacji na temat ww. 

nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300, 
pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. Pełne ogło-
szenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje,
że zostały podane do publicznej wiadomości następujące

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 

1.  ul. Jaworzyńska 109, ul. Dmowskiego 14, ul. Kwiatowa 7   -bezprzetargowo lokale mieszkalne 
na rzecz dotychczasowych najemców,

2.  ul. Głogowska 67  – wolny lokal mieszkalny w trybie przetargu nieograniczonego,
3. ul. Jaworzyńska 16, ul. Wrocławska 13  – wolne lokale użytkowe w trybie przetargu nieogra-

niczonego,
4. ul. Dmowskiego działki nr: 68/22 i 73/7 obręb Kartuzy – w trybie bezprzetargowym realizacja 

roszczenie właścicieli lokali mieszkalnych Dmowskiego nr 19,
5. ul. Cisowa działka nr 200/4 obręb Czarny Dwór – w trybie przetargu pod zabudowę ,

6. działka nr 117/1 obręb Przybków w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospo-
darowania,   

7. Al. Orła Białego – działka nr 324 część, obręb Stare Miasto – dzierżawa bezprzetargowo – 
obiekt handlowy p/Palmiarni. 

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy 
Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu

„Walizka”, „Porwać się na 
życie”, Krzywy domek” oraz 
„Dzielni chłopcy” to cztery 
dramaty teatralne zrealizo-
wane techniką filmową w 
ramach Teatroteki Wytwór-
ni Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych , które 8 i 9 
grudnia wyświetlone zosta-
ną na ekranie legnickiego 
Teatru Modrzejewskiej. Wy-
brane tytuły łączy związek 
ich twórców z legnicką sce-
ną. Projekcje są kontynuacją 
cyklu Modrzejewska – Dom 
Otwarty, który wystartował w 
maju 2016 roku.

Teatroteka w Teatrze Modrzejewskiej

UWAGA! MAMY DLA WAS BILETY! Od Teatru Modrzejewskiej dostaliśmy do rozdania po jednym dwuosobowym zaproszeniu 
na każdy spektakl. Zainteresowani, proszę zgłaszać się telefonicznie pod numer: 784 604 641. Kto pierwszy, ten lepszy.
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